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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

            
Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 

 
 

А К Т 
с резултати от извършена проверка 

 
 
 На основание Заповед №277/6. 10. 2009г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС бе извършена проверка по 18 бр. наказателни общ 
характер дела върнати на прокуратурата от РС- гр. Горна Оряховица и от ОС- 
Велико Търново и по сигнал Вх.№ РВ-03-03/18.09.2009г. на ИВСС. 
Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ.  
 Проверката беше извършена от 12.10.2009г. до 16. 10.2009г. в РС- 
Плевен. 

Повод за проверката е сигнал относно движението на НОХД 
№379/2001г.и НОХД№684/1999г. и двете по описа на РС- Плевен и относно 
нерегламентирани контакти с криминално проявени лица от Дария Иванова 
Митева- Маринова- председател на РС- Плевен.  
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 І. По т.1 от ЗАПОВЕД №277/6.10.2009г.: 
 
Предмет на проверката са 18 бр. дела.  

От тях към датата на проверката в РП- Горна Оряховица се намират 
11бр. дела,  както следва: НОХД№44/08г., НОХД№285/08г., НОХД 
№396/08г., НОХД №723/08г., НОХД №950/08г., НОХД №1021/08г., 
НОХД№222/09г., НОХД№619/09г., НОХД№643/09г., НОХД №658/09г., 
НОХД №831/09г. 
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 Част от тях се намират в РУ на МВР- Горна Оряховица- НОХД 
№222/09г.,НОХД №619/09г. а друг част са спрени- напр. НОХД №723/08г., 
НОХД №285/08г., НОХД №396/08г., НОХД №1021/08г. 
 Трета част от делата са прекратени- НОХД№ 950/08г. по описа на 
ГОРС(НОХД№831/09г. по описа на ГОРС), НОХД №658/09г. 
 Останалите 7 бр. дела са внесени с обвинителен акт в РС- Горна 
Оряховица. Към делата са приложени както първоначалният обвинителен акт, 
така и всички последващи обвинителни актове, с които съответните 
досъдебни производства са внасяни в съда.  
  

ІІ. По т. 2 от ЗАПОВЕД №277/6.10.2009г. относно сигнал Вх.№ РВ-
03-03/18.09.2009г. на ИВСС: 

1. ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА НОХД № 684/1999г. по описа на РС- 
Плевен: 

Делото е образувано в РС- Плевен на 10. 06. 1999г. въз основа на 
обвинителен акт по дознание №2953/97г. по описа на РП- Плевен, внесен 
срещу Р. А. за престъпление по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.4, пр.І, т.5 
във вр. с чл. 29, ал.1, б.”а”, б. „б” от НК, М. Р. В. за престъпление по чл. 195, 
ал.1, т.4, пр. 1 и т.5 от НК, С. Р. В. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 пр. І и 
т.5 от НК и Х. А. А. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр. І и т. 5 от НК. 

За съдия- докладчик по делото била определена Валя Таслакова, която 
насрочила първото заседание по делото за 12. 10. 1999г. Поради това, че 
адресът на един от подсъдимите е неизвестен, делото е спряно, мярката за 
неотклонение на А. е променена като му е наложена мярка за неотклонение 
„задържане под стража” и същият е обявен за общонационално издирване. По 
жалба на А. Окръжен съд- Плевен отменил наложената мярка за 
неотклонение „задържане под стража” с протоколно определение от 18. 01. 
2000г.  

 Понеже съдия Таслакова напуснала за съдия- докладчик по делото 
била определена съдия Ася Ширкова, която с разпореждане от 26. 01. 2000г. 
насрочила делото за 19. 04. 2000г. Впоследствие делото било отложено за 11. 
05. 2000г. В съдебното заседание на 11. 05. 2000г. съдът одобрил 
споразумение между РП- Плевен и подсъдимият Р. А. и прекратил частично 
наказателното производство спрямо този подсъдим. Разпитани са свидетели и 
вещото лице, което дава заключение, че стойността на четирите алуминиеви 
решетки, предмет на кражбата е 20 000 неденоминирани български лева(20 
нови лева). 

На 22. 05. 2000г. съдия Ширкова си направила отвод на основание чл. 
25, т.1 от НПК, защото е участвала в състава на съда, постановил определение 
по чл. 414з от НПК. 



 3

С резолюция от 7. 06. 2000г. делото било разпределено на съдия Петя 
Колева, която с разпореждане от 7. 06. 2000г. насрочила делото за 
разглеждане по отношение на подсъдимите М. и С. В.  и по отношение на Х. 
А. за 5. Х.2000г. 

На 26. 06. 2000г. РП- Плевен на осн. чл. 304, ал.1, т.1 от НПК(отм) 
направила предложение за определяне на общо наказание на Р. А. за 
присъдите по НОХД №181/95г. и НОХД №684/2000г. по описа на РС- Плевен 
и да присъедини към него наказанието глоба, наложено по НОХД 
№878/99г.Същият ден съдия Ширкова разгледала искането и с определение 
от същата дата по НОХД №684/1999г. определила общо наказание за 
деянията по НОХД №669/95г. и НОХД №684/99г. две години и шест месеца 
лишаване от свобода при първоначален строг режим и присъединила към 
него наказанието глоба в размер на 10 лв., наложено по НОХД №878/99г. 

Съдия Петя Колева напуснала и за съдия- докладчик била определена 
съдия Кристина Антонова.На 5. 10. 2000г. съдия Антонова отложила 
разглеждането на делото за 30. 10. 2000г. поради неявяване на един от 
подсъдимите. На 30. 10. 2000г. съдия Антонова постановила присъда, с която 
осъдила М. В. и С. В. на една година и два месеца лишаване от свобода, като 
на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено 
с 3 години, а подсъдимия Х. А. на една година лишаване от свобода, като на 
осн. чл. 66, ал.1 от НК отложила изтърпяването на наказанието за срок от 3 
години. 

На 30. 11. 2000г. М. и С. В. лично и чрез адвокат В. Т. подали жалба 
срещу присъдата. 

С протоколно определение от 13. 03. 2001г. по НОХД №33/01г. ОС- 
Плевен прекратил въззивното производство поради недопустимост на 
въззивната жалба, подадена след изтичане на 30- дневния срок. С решение 
№290 от 29. 05. 2001г. по дело №227/01г. ВКС, ІІ наказателно отделение 
оставил в сила определението на ПОС. 

На 24. 10. 2001г. Главният прокурор на Република България направил 
предложение за възобновяване на наказателното дело поради нарушение на 
чл. 325, ал.1, т.1 от НПК(отм).В мотивите посочил, че от свидетелството за 
съдимост на С. В., приложено на л. 44 от дознанието става ясно, че по НОХД 
№159/93г. по описа на РС- Плевен за престъпление по чл. 198, ал.1 от НК 
същият е осъден на три години лишаване от свобода- условно с 4 годишен 
изпитателен срок. Присъдата е влязло в сила на 31. 05. 1993г. , а деянието по 
НОХД №684/99г. е извършено на 5. 11. 1994г. Следователно условната 
присъда по НОХД №684/99г. е незаконосъобразна. С решение №623/2. 01. 
2002г. по дело №614/01г. ВКС възобновил наказателното производство и дал 
указание след връщането му делото да се докладва на председателя на ПРС за 
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образуване на производство по чл. 304, ал.1, т. 3 от НПК и прилагане по 
отношение на осъдения С. В. на чл. 68, ал.1 от НК. 

Съдия- докладчикът Кристина Антонова в съдебното заседание на 12 
април 2002г. не дала ход на НОХД № 684/01г. поради неявяване на 
подсъдимия С. В. и разпоредила да се изиска справка за адресната му 
регистрация. Насрочила делото за 31 май 2002г., когато се явила адв. Т., но не 
се явил подсъдимия и отложила съдебното заседание за 30. 09. 2002г. 
Съдебното заседание на 30. 09. 2002г. е отложено за 20. 12. 2002г. поради 
заболяването на В. Съдебното заседание на 20. 12. 2002г. е отложено за 25 
април 2003г. поради заболяване на адвоката на подсъдимия- адв. Т. 
Съдебното заседание на 25 април 2003г. е отложено за 30 септември 2003г., 
заради адвоката на подсъдимия- адв. М, която била упълномощена в деня на 
заседанието и не е имала време да се запознае с материалите по него.  

Съдебното заседание на 30 септември 2003г. е отложено за 13 февруари 
2004г. по молба на адвоката на подсъдимия, която била служебно 
ангажирана. 

Съдебното заседание от 13 февруари 2004г. е отложено за 28 юни 
2004г. поради заболяване на подсъдимия. Заболяването е удостоверено от 
адвоката му, която обещала да представи доказателства за това. 

Следващото съдебно заседание е на 28 май 2004г. когато делото е 
отложено за 15 октомври 2004г. поради неявяване на подсъдимия. Според 
адвоката му той е възпрепятстван да присъства в съдебното заседание, а имал 
изрично желание да участва в наказателното производство. съдебно 
заседание на 28 юни 2004г. не е провеждано. 

Съдебното заседание на 15 октомври 2004г. е отложено за 4 януари 
2005г. по молба на подсъдимия, който бил с влошено здравословно 
състояние, което удостоверил с медицинско направление. 

Съдебното заседание на 4. януари 2005г. е отложено за 19 април 2005г. 
по молба на адвоката на подсъдимия, която била служебно ангажирана. 

В съдебно заседание на 19 април 2005г. адвоката на подсъдимия 
поискала да се изиска актуално свидетелство за съдимост, а съдия Кристина 
Антонова си направила отвод, защото не споделя вижданията на ВКС като е 
изложила съображенията си и вътрешното си убеждение в отменения съдебен 
акт и  в мотивите към него.  

С разпореждане от 25 април 2005 г. за съдия докладчик е определен 
Чавдар Попов, който насрочил делото за 11. 07. 2005г. 

Съдебното заседание на 11. 07. 2005г. е отложено за 21. 07. 2005г. по 
молба на адв. Т., която имала неотложен семеен ангажимент,а подсъдимият 
държал на адвоката си. 
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Съдебното заседание от 21. 07. 2009г. е отложено за 27. 09. 2005г. 
поради неявяване на адв. Т., а подсъдимият направил изявление, че държи 
адв. Т., която в момента била в отпуск ,да го защитава. Съдията разпоредил за 
следващото заседание да бъде призована адв. Т. 

Съдебното заседание от 27. 09. 2005г. е отложено за 5. 10. 2005г. поради 
нередовното призоваване на адв. Т. и неявяването й в съдебно заседание. 

Съдебното заседание от 5. 10. 2005г. е отложено за 18 октомври 2005г., 
защото прокурорът направил отвод на адв. Т. на осн. чл. 67, ал.3, т.4 от НПК, 
която е била съдия по делото. Съдът отвел адв. Т. и дал възможност на 
подсъдимия да организира защитата си. 

Съдебното заседание от 18. 10. 2005г. е отложено за 28. 10. 2005г. 
поради заболяване на подсъдимия. 

Съдебното заседание от 28. 10. 2005г. е отложено за 17. 11. 2005г. 
поради неявяване на подсъдимия, който е и нередовно призован. 

В съдебно заседание от 17. 11. 2005г. адвокатът на подсъдимия 
направил отвод на съдията, но казал, че не може да го мотивира, защото това 
означавало подсъдимия да изнесе факти от интимния си живот, а той нямал 
желание да го прави. Съдия Чавдар Попов отбелязал в протокола, че исканият 
отвод е немотивиран, но доколкото са се появили съмнения в неговата 
безпристрастност се отвел от разглеждането на делото. 

С разпореждане от 18. 11. 2005г. за съдия- докладчик е определена 
съдия Дария Митева, която насрочила делото за 17 март 2006г. 

В съдебно заседание на 17. 03. 2006г. на осн. чл. 287, ал.1,т.1 от НПК 
Дария Митева върнала делото на прокурора по искане на адвоката на С. В. 
Мотивите й повтарят мотивите на адвоката според когото правата на 
подсъдимия са нарушени, защото на досъдебното производство на В. не е 
повдигнато обвинение, че кражбата е извършена в условията на повторност. 

На 23. 03. 2006г. РП- Плевен подала протест срещу така постановеното 
определение на РС- Плевен. С решение от 27. 09. 2006г. по НОХД №104/06г. 
на ОС- Плевен отменил определението на РС- Плевен, с което делото е 
върнато на прокурора. 

Делото е образувано под нов №3527/06г. и с разпореждане от 29. 09. 
2006г. за съдия- докладчик е определена Дария Митева. С разпореждане от 6. 
10. 2006г. съдията- докладчик насрочила делото за 22. 11. 2006г. 

В съдебно заседание на 22. 11. 2006г. съдия Митева разпитала отново 
свидетелите и вещото лице. Съдът приключил съдебното следствие. 
Прокурорът и адвокатът направили искане за оправдателна присъда. С 
присъда №170 от 22. 11. 2006г. съдия Дария Митева признала С. В. за 
невинен по повдигнатото обвинение. Присъдата не е обжалвана и 
протестирана и влязла в сила на 7. 12. 2006г. 
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На 13. 10. 2006г. РП- Плевен внесла в ПРС предложение с правно 
основание чл. 306, ал.,т.3 от НПК и поискала на осн. чл. 68, ал.1 от НК да се 
приведе в изпълнение наказанието, наложено на С. В. с влязла в сила присъда 
по НОХД №159/93г. в размер на 3 години лишаване от свобода, което да бъде 
изтърпяно отделно от наказанието, наложено на осъдения с присъда по 
НОХД №684/1999г. при първоначален общ режим. 

На 30. 01. 2007г. Главния прокурор на Република България направил 
искане за възобновяване на делото. С решение №437 от 2 май 2007г. по дело 
№ 79/07г.- ВКС отменил оправдателната присъда на С. В., прекратил 
наказателното производство  по обвинението за престъпление по чл. 195, 
ал.1,т.4, пр.1 и т.5 от НК  и изпратил делото на РС- Плевен за производство 
по чл. 306, ал.1, т. 2 и 3 от НПК.  

Следващото съдебно заседание по делото в РС- Плевен, което е 
насрочено отново под НОХД №684/99г. се е състояло на 19 октомври 2007г. 
Съдия- докладчик по делото е Даниела Дилова. Поради нередовното 
призоваване на подсъдимия делото е отложено за 30. 10. 2007г. 

Съдебното заседание от 30. 10. 2007г. е отложено за 26 ноември 2007г. 
по молба на подсъдимия, който представил болничен лист. Съдия Дилова 
констатирала, че в нарушение на чл.6, ал.2 от Наредбата за временна 
неработоспособност в болничния лист на подсъдимия не е вписано изрично, 
че не може да се явява пред съдебните органи. Въпреки, че представеният 
болничен лист не е от категориите на документите, удостоверяващи липса на 
вина за неявяването на подсъдимия в съда, съдия Дилова отложила делото за 
26 ноември 2007г., но не приложила по отношение на С. В. мярка за 
процесуална принуда. 

Съдебно заседание от 26 .11. 2007г.  е отложено за 3. 12. 2007г. по 
молба на адвоката, който представил болничен лист. 

Съдебното заседание, състояло се на 3. 12. 2007г. в 11 ч. е отложено за 
по- късен час в същия ден. Причина за отлагане на делото  е молба на 
подсъдимия, който представил болничен лист. Съдия Дилова констатирала, 
че в нарушение на чл.6, ал.2 от Наредбата за временна неработоспособност в 
болничния лист на подсъдимия не е вписано изрично, че не може да се явява 
пред съдебните органи. Поради това постановила принудителното му 
довеждане за съдебното заседание, което да се състои в същия ден от 13ч. 

Съдебното заседание, състояло се на 3. 12. 2007г. в 13 ч. е отложено за 
8. 01. 2008г., защото подсъдимия не е открит на адреса, посочен по делото. 
Адвокатът му поискал отлагане, защото когато подсъдимият му донесъл 
болничния лист споделил, че предстои да бъде извършена операция на детето 
му, а няма кой друг да се грижи за него. Съдът не е предприел мерки за 
установяване на актуалния адрес на подсъдимия. Предупредил го, че ако 
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отново поиска отлагане на делото на основание болничен лист, в който 
липсва отбелязване по чл. 6, ал. 2 от Наредбата за временната 
неработоспособност съдът ще назначи медицинска експертиза на детето. 

В съдебното заседание на 8. 01. 2008г. като съдия- докладчик влязла 
съдия Дария Митева, която си направила отвод. 

С разпореждане от 11.01. 08г. за съдия- докладчик е определена 
Станислава Цонева, което насрочила за 12 февруари 2008г.  

Съдебното заседание от 12. 02. 2008г. е отложено за 22. 02. 2008г., 
защото подсъдимият заявил, че не е успял да ангажира адвокат. 

В съдебното заседание на 22. 02. 2008г. на осн. чл. 94, ал.1, т.9 от НПК 
на подсъдимия е назначен служебен защитник и делото приключило. 

С определение от същата дата РС- Плевен привел в изпълнение 
присъдата на ПлРС, постановена по НОХД №159/93г., с която на С. В. е 
наложено наказание три години лишаване от свобода, което да изтърпи 
отделно при първоначален общ режим. С решение от 21. 07. 2008г. по ВЧНД 
№105/08г. на ОС- Плевен определението на РС- Плевен е потвърдено. 

 
2.ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА ЧНД №1200/04Г. И НОХД № 

379/01Г. 
2.1.ЧНД№1200/04г. 
Делото е образувано на 7. 04. 2004г. въз основа на молба от О. К. Ю. с 

правно основание чл.87 от НК. 
Съдия- докладчик по делото е Дария Митева, а съдебното заседание се 

е състояло на 16. 04. 2004г. 
С определение от същата дата, постановено от съдия Дария Митева, на 

осн. чл. 87, ал.1 и 3 от НК молителят О. Ю. е реабилитиран по присъда по 
НОХД №231/01г., влязла в сила на 26.11.01г. 

 
2.2. НОХД№379/01г. 
Делото е образувано на 7. 03. 2001г. срещу П. Н. П. Съдия- докладчик 

по делото е била Дария Митева. С писмо изх. №1357/27. 07. 2007г. делото е 
изпратено по подсъдност на РС- Русе. 

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
ИЗВОДИ: 
 

 І. По т.1 от ЗАПОВЕД №277/6.10.2009г.: 
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Не се констатираха нарушения по движението на проверяваните дела. 
 
ІІ. По т. 2 от ЗАПОВЕД №277/6.10.2009г. относно сигнал Вх.№ РВ-

03-03/18.09.2009г. на ИВСС: 
1. ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА НОХД № 684/1999г. по описа на РС- 

Плевен: 
1.1.Налице е нарушение на изискването за разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок, допуснато в производството по чл.304, ал.1,т.3 от 
НПК в периода от 12 април 2002г. до 19 април 2005г., когато съдия- 
докладчик по делото е Кристина Антонова: 

А) Съдебните заседания по делото са насрочвани в интервал от 4 до 6 
месеца, което е неоправдано дълъг срок за този вид производство. 

 б)При отлагането на съдебните заседания законът не винаги е прилаган 
прецизно. Напр. съдебното заседание от 13 февруари 2004г. е отложено за 28 
юни 2004г. поради заболяване на подсъдимия, но по делото не е имало 
представени доказателства в този смисъл. Адвокатката на В. посочила 
заболяването като причина за неявяването му в съдебно заседание и 
уточнила, че по- късно ще представи доказателства в този смисъл.  

В)Почти през целия период адвокат на подсъдимия е била адв. Т., която 
е била съдия по делото. Съдия- докладчикът не е изпълнила задължението си 
по чл. 68 от НПК(отм) и не е отстранила служебно адв. Т. от по- нататъшно 
участие в наказателното производство.    

Г)Дори да приемем, че разпоредбите на чл.25 от НПК(отм) са 
приложени прецизно то във всички случаи възниква въпросът защо съдия- 
докладчикът Кристина Антонова не се е позовала на вътрешното си 
убеждение и не си е направила отвод през м. април  2002г. , когато делото е 
разпределено на неин доклад, а е сторила това три години по- късно. Наред с 
това, за да се избегне необходимостта производството да започне отначало, 
съдът не е използвал възможностите на чл. 259 от НПК(отм) за привличане на 
запасен съдия. 

Д) десет съдебни заседания са отложени по различни причини, но съдът 
не е използвал възможностите на НПК за дисциплиниране на страните. 

1.2.Налице е нарушение на изискването за разглеждане и решаване на 
делото в разумен срок, допуснато в производството по чл.304, ал.1,т.3 от 
НПК в периода от 25 април 2005г. до 17. 11. 2005г., когато съдия- докладчик 
по делото е Чавдар Попов: 

А)съдебното заседание от 5. 10. 2005г. е отложено за 18. 10. 2005г., 
защото едва тогава по искане на прокурора е направен отвод на защитника на 
подсъдимия адв. Т., която е и първият съдия- докладчик по наказателното 
дело. 

Б) Отводът е поискан с бланкетно посочени доводи и въпреки това, 
съдия- докладчикът си направил отвод. За да се избегне необходимостта 
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производството да започне отначало, съдът отново не е използвал 
възможностите на чл. 259 от НПК(отм) за привличане на запасен съдия. 

1.3.Налице е нарушение на изискването за разглеждане и решаване на 
делото в разумен срок, допуснато в производството по чл.304, ал.1,т.3 от 
НПК в периода от 18 ноември 2005г. до 22. 11. 2006г., когато съдия- 
докладчик по делото е Дария- Митева. По времето когато тя е била съдия- 
докладчик по делото са допуснати и други нарушения. Всички те са били 
предмет на дисциплинарно производство, приключило с налагане на 
дисциплинарно наказание „забележка” и поради това няма да бъдат 
коментирани в настоящия акт. 
 Принос за нарушенията има и прокурор Красимир Кирилов, участвал в 
съдебното заседание на 22 ноември 2006г., който: 

А)не е възразил на действията, които излизат извън предмета на 
производството по чл. 304, ал.1,т.3 от НПК и които представляват 
неизпълнение на задължителните указания на горната инстанция; 

Б)пледирал е за оправдаване на подсъдимия в едно недопустимо 
производство и по този начин е осуетил за подаване на протест срещу една 
очевидно неправилна присъда;  

1.4.Налице е нарушение на изискването за разглеждане и решаване на 
делото в разумен срок, допуснато в производството по чл.304, ал.1,т.3 от 
НПК в периода от 1 октомври 2007г. до 8. 01. 2008г., когато съдия- докладчик 
по делото е Даниела Дилова. Тя отложила съдебното заседание от 26 ноември 
2007г., въпреки че представеният от подсъдимия болничен лист не е 
основание за отлагане на делото, защото в него не е вписано изрично, че не 
може да се явява пред съдебните органи съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за 
временна неработоспособност. Наред с това съдът не е използвал 
възможностите на НПК за дисциплиниране на подсъдимия. 

Съдебното заседание от 3. 12. 2007г. от 13 ч. е отложено за 8. 01. 2008г. 
защото подсъдимият не е намерен на адреса по делото и поради това не е 
доведен принудително. Съдията не го е обявила за издирване и не е 
използвала възможностите на НПК за дисциплиниране на подсъдимия. 

 
Посочените по- горе действия и бездействия представляват 

дисциплинарни нарушения по смисъла на ЗСВ. В същото време те не могат 
да бъдат повод за дисциплинарна производство, защото дисциплинарната 
отговорност за тях е погасена по давност. 

 
2.ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА ЧНД №1200/04Г. И НОХД № 

379/01Г. 
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Не се констатира нарушение по движението на делата. Твърденията за 
нерегламентирани контакти с криминално проявени лица от Дария Иванова 
Митева- Маринова- председател на РС- Плевен не могат да бъда проверени 
от Инспектората към ВСС, защото това не е в нашите правомошия. 

Те са повод за сигнал на осн. чл. 54, ал.,т.7 от Закона за съдебната власт 
до Главния прокурор, който Инспекторатът към ВСС е направил с Изх. №01-
011/11. 12. 2009г. и до Председателя на Комисията по професионална етика и 
превенция на корупцията при ВСС, който Инспекторатът към ВСС е 
направил с Изх. №01-012/11.12.2009г. 

 
 През 2008г. работата на РС- Плевен беше предмет на планова проверка, 
която приключи с Акт за резултати от извършена проверка. С него бяха 
констатирани слабости, свързани с нарушението на разумния срок за 
разглеждане и решаване на делата и бяха дадени препоръки за подобряване 
на работата на съда. Понеже настоящият Акт с резултати се отнася до период 
отпреди плановата проверка с него няма да се дават препоръки наново. 
 

 
  
    ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                      
                                       

                                                      
…………….…….……………                                  
/СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 
ММ 


